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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief beëindiging wijkwethouderschap
Geachte raadsleden,
In het coalitieakkoord nodigen wij inwoners en ondernemers van Vlissingen uit om mee te doen
om Vlissingen klaar te maken voor de toekomst. “Samen zijn we Vlissingen”, is een bewuste
keuze voor de titel. In overeenstemming met het coalitieakkoord zijn we aan de slag gegaan.
We zijn met inwoners in de wijken in gesprek. We spreken elkaar aan en zoeken samen naar
mogelijkheden.
Dat doen we op verschillende manieren. Ambtenaren binnen de hele organisatie gaan nog
vaker de wijk in om inwoners te betrekken bij plannen of om ze te raadplegen. Daarnaast zijn er
twee wijkcoördinatoren aangesteld om samen met inwoners de leefbaarheid te bevorderen, te
behouden en in contact te blijven. Dat doen ze één op één met bewoners of tijdens de
wijktafels, wijkraadvergaderingen, themagroepen of tijdens de wijknetwerken. Daarnaast
hebben we ook het wijkwethouderschap geïntroduceerd.
Wij merken dat deze manier van werken door de ambtelijke organisatie en de inzet en de
invulling van de wijkcoördinatoren resultaat heeft. De signalen vanuit de wijken worden door
hen verbonden met de werkzaamheden die door de gemeente Vlissingen worden uitgevoerd.
Daarnaast hebben de wijkcoördinatoren een goed structureel overleg opgebouwd met de
portefeuillehouders. Daardoor hebben we een goede informatiepositie over wat in de wijken
van gemeente Vlissingen speelt.
Wel hebben we geconstateerd dat er een grote overlap zit in de werkzaamheden van de
wijkcoördinatoren en wat het wijkwethouderschap beoogt. We hebben daarom besloten te
stoppen met verder invulling te geven aan het wijkwethouderschap. Wij blijven onverminderd
betrokken en zullen in onze rol als wethouder en portefeuillehouder zichtbaar blijven in de
wijken.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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